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Goed begonnen is snel ontgonnen
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Theater Het Kunstenfestival is dit weekend begonnen, onder meer met ‘Pleasant Island’, een stuk voor twee acteurs en twee smartphones.
De geschiedenis van Nauru, een onooglijk eilandje van zowat tienduizend inwoners in de Stille Oceaan, leest als een American dream. Dankzij de fosfaatwinning door Europa, begin vorige eeuw, mocht Nauru zich ooit het rijkste land per capita ter wereld noemen. Maar zoals zo vaak in die droom eindigt de held bij nul: vandaag is het eiland leeggeroofd en verpauperd, en doet het dienst als opvangplaats voor de geweigerde vluchtelingen van Australië. Voor de een de belichaming van neoliberale vernieling, voor de ander, zoals Bart De Wever, een schoolvoorbeeld van geslaagd migratiebeleid.
Silke Huysmans en Hannes Dereere, die eerder in Mining stories de kwalijke gevolgen van de Braziliaanse mijnbouw in kaart brachten, richtten het vizier deze keer op ‘Pleasant Island’, zoals de dwergstaat wordt genoemd. Recorders en andere journalistieke middelen waren niet toegelaten, smartphones wel. Via smartphones liet het duo de bewoners zelf hun kleurrijke geschiedenis vertellen.
Elk onderdeel van Pleasant Island komt uit deze smartphones. Op de scène staan Dereere en Huysmans zwijgend met hun toestellen in de hand, naast twee vergrote schermen die hun acties volgen. Ze scrollen door interviews en chats met de wanhopige Nauruanen, zelfgemaakte video’s van het eiland, maar ook langs een rist apps waarmee ze live soundtracks componeren.
Schatplichtig
Hoewel het gebruik van de smartphones zelf wat braaf blijft, illustreert die vormkeuze treffend hoe complex de menselijke verhoudingen rond technologische vooruitgang zijn: niet alleen worden telefoons gemaakt met de fosfaten uit Nauru, ze zijn ook de reden waarom de bevolking met vluchtelingen kan communiceren én met de theatermakers in contact blijft. Bewijst de geschiedenis van ‘hellhole’ Nauru welke schade een neoliberaal model van uitbuiting aanricht, dan beseffen de kunstenaars dat ze er schatplichtig aan blijven.
Die ambiguïteit wordt aan het eind op de spits gedreven, wanneer blijkt dat het eiland zich vandaag opnieuw blootstelt aan exploitatie: deze keer moet de zeebodem rond Nauru alternatieven opleveren voor fossiele brandstoffen. Hernieuwde roofbouw of een onmisbare kans op duurzaam herstel? The answer is blowing in the cloud.
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Pleasant IslandSilke Huysmans & Hannes Dereere/CampoOp Kunstenfestivaldesarts tot 13 mei, daarna op tournee.
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